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Motto:  „Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte.“ 

(Edgar Allan Poe) 
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2. ÚVOD 

V souvislosti s náročností inženýrských staveb však vznikají také vysoké nároky na techniku 

a organizaci řízení. Zároveň se intensivně hledají nové metody a postupy pro zvýšení 

bezpečnosti a spolehlivosti takových technicky obtížných staveb se zohledněním ekonomické 

náročnosti. Nejen v zemích střední Evropy, ale i v dalších „tunelářsky“ rychle se rozvíjejících 

zemích je převládající klasický způsob, tzv. konvenční tunelování, umožňující rozpojování 

zeminy strojem s následným osazením ostění. Tato konvenční metoda má také zajímavou 

historii a přímou vazbu na kontrolní sledování (viz dále). 

Pro sledování a předcházení negativním důsledkům při stavbě podzemních děl se 

v posledních desetiletích začal používat termín monitoring, což vyjadřuje práce spočívající v 

průběžném sběru a získávání informací o reakci zeminového/horninového masivu na stavbu a 

chování podzemní konstrukce, tzn. o spolupůsobení horniny se stavbou tak, aby mohla být 

provedena bezpečně, kvalitně, ekonomicky a podle programu prací/harmonogramu. Při 

nasazení observačních postupů (viz dále), a obzvláště při provádění podzemních staveb s 

nízkým nadložím – tzv. „mělkých“ je nezbytný komplexní a kontinuální geotechnický 

monitoring (dále jen „GTM“). Snahou je eliminace případných existujících i možných 

budoucích rizik a návrh způsobu řešení, který omezí účinky nežádoucích vlivů. 

Jak vyplývá z technických podmínek [VI], [VIII] je cílem GTM rovněž včasné upozornění 

na nebezpečí a rizika plynoucí z neočekávaného chování systému „masiv – konstrukce“ a s tím 

spojenou časovou a finanční optimalizaci výstavby při zachování bezpečného průběhu a 

přijatelné míry rizika vlivu na okolní oblast. Za tímto účelem vznikly a rozvíjejí se moderní 

metody kontrolního sledování, přístrojová vybavení, procesy zpracování a hodnocení (viz dále). 

 

3. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV 

Na rozdíl od klasických tunelovacích systémů s masivní obezdívkou, došlo v polovině 20. 

století k návrhu nového odvážného přístupu ve způsobu vyztužování podzemních děl. Zásluhu 

na tom měl hlavně prof. L. Rabcewicz (patent z r. 1948, později stažen), který navrhnul zajištění 

výrubu dvouvrstvým ostěním. Stěny výrubu byly, na rozdíl od masivní dřevěné výdřevy nebo 

silných ocelových podpěr, podepřeny pouze subtilním poddajným vyztužením proti 

zemnímu/horninovému tlaku a po naměřeném ustálení deformací byla provedena instalace 

pevného vyztužení. Součástí návrhu byla i metoda kontrolního sledování deformací. Tento 

unikátní systém dále rozpracovával s dalšími kolegy, zejména geologem L. Müllerem a 

stavebním inženýrem F. Pacherem. 

V průběhu následujících let po rozsáhlých analýzách a propojení teoretických a praktických 

poznatků byl tento systém kodifikován prof. Rabcewiczem v říjnu 1962 na XI. 

Geomechanickém kolokviu v Salzburgu a pro tuto metodu byl použit německý termín [48]: 

• „Neue Österreichische Tunnelbaumethode“ – NÖTM, 

• v angličtině termín „New Austrian Tunnelling Method“ – NATM,  

• v češtině termín „Nová rakouská tunelovací metoda“ – NRTM (dále jen NRTM). 

Principy NRTM a GTM se následně začaly využívat i při ražení podzemních staveb v 

intravilánu a v nesoudržných zeminách, poprvé na projektu metra ve Frankfurtu nad Mohanem 

(L. Müller, r. 1969), tím dochází také k dalšímu rozvoji observačních postupů a jednotlivých 
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složek GTM. Jsou zaváděny nové způsoby měření, presentování a zpracování předem 

vybraných veličin a jejich měnících se hodnot při realizaci podzemních staveb. Rozvíjí se 

systém spočívající v hodnocení a aktualizování výchozích vstupních předpokladů a jejich 

upravování a zpřesňování v průběhu výstavby na základě nového postupu a průběžného 

sledování. 

V rámci krátkého shrnutí historie je důležité zmínit, že v následujících letech nepanovala 

obecná shoda nad využitím a významem těchto převratných metod a principů, které 

v následujících desetiletích změní pohled na budování podzemních staveb a jejich sledování. 

Kontroverze nastaly i s použitým názvoslovím pro konvenční tunelování a způsobem 

aplikování GTM.  

Vlastní monitoring podzemních staveb zaznamenal ve své relativně krátké historii mnoho 

vzestupů, ale také stagnací obdobně jako vývoj celého stavitelství. Na počátku byly jednotlivé 

metody a činnosti vzájemně odděleny jako samostatné, ne vždy propojené činnosti sledování 

průběhu výstavby.  

 

 

Legenda k obrázku: 

1 – charakteristická křivka horninového prostředí 

2 – charakteristická křivka pro optimálně osazenou výztuž 

3 – charakteristická křivka pro nesprávně osazenou výztuž 

a – výztuž osazena předčasně; b – výztuž osazena pozdě;  

c – příliš tuhá výztuž; d – příliš poddajná výztuž 

R – poloměr vyztuženého výrubu 

Pr – reakce výztuže 

 

Obr. č. 1: Fenner-Pacherova křivka [21], dle šesté zásady NRTM (Müller, 1977) platí: osazení 

výztuže ani příliš brzo ani příliš pozdě, tzn. výztuž ani příliš tuhá, ani příliš poddajná – zkrátka 

vždy „tak akorát“ 

První velká moderní podzemní stavba s nízkým nadložím na území ČR, která se vyrovnávala 

s náročnými podmínkami a s množstvím dat produkovaných monitoringem s využitím IT 
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technologií, byla výstavba tunelu Mrázovka v Praze [46]. Navržený monitorovací systém 

zajišťoval sledování celého spektra aspektů souvisejících s podzemní stavbou. Rozsah stavby a 

její lokalizace v hustě zastavěné části města předpokládal instalaci velkého množství různých 

měřících míst odlišných typů. 

Velké množství sbíraných dat poté vedlo k potřebě jejich soustředění do jednoho místa. 

Kancelář monitoringu shromažďovala všechna data získaná v rámci monitoringu a zajišťovala 

také jejich sběr, správu, prezentaci a archivaci. Sdílení dat, prezentace a archivace výsledků 

jednotlivých měření či analýz skupin měření bylo zajištěno lokální sítí (společný objekt 

investora, projektanta, zhotovitele stavby a zhotovitele monitoringu). Ostatním účastníkům 

stavby byla interpretace důležitých dat rozesílána pomocí e-mailové pošty. 

 

Obdobnou stavbou dokončenou v nedávném období byla výstavba Královopolského tunelu 

v Brně, který je součástí akce “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” (obr. č. 3). Tato 

stavba rovněž zahrnuje mimoúrovňové křižovatky VMO Žabovřeská – Hradecká a Hradecká – 

Královopolská v Žabovřeskách a část větví stavby „Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského – 

Svitavská radiála“ v blízkosti tunelového portálu v Králově Poli [2]. 

 

Výstavba podzemních tubusů probíhala v zastavěném intravilánu městských částí Královo 

Pole a Žabovřesky ve složitých geotechnických podmínkách s nízkým nadložím. Více než 80 

% ražeb průzkumných štol a tunelů bylo realizováno v prostředí vysoce plastických jílů 

neogenního stáří, konvenčním způsobem, konkrétně tzv. modifikovanou jádrovou metodou. 

  

Obr. č. 2: Ortofotomapa trasy Královopolského tunelu s schematickým vyznačením poklesů 

terénu, hodnoty deformací byly generované z nivelačních měření (v mm), stav k 09/2009 [20] 

 

Stavební práce byly kontrolovány podle zásad Observační metody, přičemž nedílnou 

součástí byl komplexní a kontinuální monitoring. V rámci této metody byl v průběhu výstavby 

Královopolského tunelu kladen značný důraz na sledování a analýzy vlivu tunelování na 
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celkové ohrožení povrchové zástavby a inženýrských sítí, byl použit komplex zejména 

geotechnických a geodetických metod pro sledování a vyhodnocování chování konstrukce a 

neoddělitelnou součástí bylo i monitorování projevů výstavby na povrchovou zástavbu [20]. 

Pro sběr, sdílení a analyzování výsledků jednotlivých měření a výsledků GTM bylo na stavbě 

Královopolského tunelu využito databázového systému pro evidenci dat (viz dále) [32]. 

Přestože nyní liniové podzemní stavby v České republice zažívají relativní útlum v rámci 

přípravy a vlastní realizace, je důležité konstatovat, že významné nasazení a působení GTM 

bylo již opakovaně úspěšně aplikováno. Do budoucna bude podstatné, pro úspěšné pokračování 

budování nových obdobných náročných podzemních staveb, aktivně rozvíjet metody a 

osvědčené postupy GTM, vč. zachování a předávání zkušeností (kontinuita odbornosti). 

4. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním zaměřením disertační práce „Monitorování podzemních staveb s nízkým 

nadložím“ (dále jen DP) bylo, v souvislosti na pojednání teze DP (rigorózní zkouška), 

zhodnocení současného stavu a aplikace GTM při výstavbě podzemních staveb s nízkým 

nadložím, a to s důrazem na oblast monitoringu poklesové kotliny silničních tunelů s nízkým 

nadložím, v návaznosti na použití dominantní technologie (způsob konvenčního tunelování) a 

využití observačních principů a postupů. 

V neposlední řadě je vedlejším cílem zhodnocení přínosu systému evidence dat získaných 

monitoringem. Sběr naměřených hodnot, jejich centrální evidence, kontrola, zhodnocení a 

archivace je základním kamenem pro realizaci náročné podzemní stavby s nízkým nadložím. 

Bude provedeno vyhodnocení a doporučení způsobu zajištění přístupu ke všem informacím o 

aktuálním průběhu výstavby a výsledkům měření (databázový systém). 

Cílem DP bylo charakterizovat seznam jednotlivých atributů a základních odborných 

činností v rámci GTM, vyhodnotit a posoudit vhodný průběh některých procesů. Na 

základě praktických zkušeností, vydefinování a analýz (vč. příkladu predikce poklesové 

kotliny) jednotlivých postupů a některých metod GTM bylo možné provést doporučení na 

uplatnění některých klíčových prací pro jejich aplikaci, přičemž nelze opomenout také období 

následného provozu nebo užívání podzemních staveb. 

Naplněním stanovených cílů DP bude možné v procesu přípravy a realizace podzemních 

staveb, a to především u „mělkých“ podzemních staveb, porozumět, vydefinovat a uplatnit 

některé postupy a zásady sledování vývoje chování zeminového/horninového masívu se 

zohledněním zajištění včasného, bezpečného a ekonomického provedení stavební činnosti. 

 

5. METODY ZPRACOVÁNÍ – ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

Základem řešení byla volba podzemní liniové stavby a přímo na ní ukázat přiměřené postupy 

provádění metod měření v oblasti poklesové kotliny a hodnocení výsledků GTM, zejména ve 

vztahu k predikci poklesové kotliny. 

 

Po důkladném rozboru a analýze počátečních podkladů bylo posouzeno využití dostupných 

zkušeností a některých výsledků monitoringu stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského 

A” a monitoringu stavby “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” (Královopolský tunel). 

Jednalo se o dvě stavby ve stejných geotechnických podmínkách, s obdobnými vstupními 
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parametry, jejichž postup v delším časovém horizontu na sebe vzájemně navazuje a zároveň se 

ovlivňuje (průzkumné štoly –> tunely). 

Tento způsob výběru se ukázal jako velmi vhodný, stavba štol a tunelů zde totiž probíhala v 

zastavěném intravilánu metodou konvenčního tunelování, s nízkým nadložím v celé délce trasy. 

Pro vyjádření rozsahu poklesové kotliny byly v rámci DP v jednotlivých úsecích provedeny 

sumarizace dat a zpětné výpočty ve vybraných příčných profilech (PF, obr. č. 3) s výstupním 

zobrazením deformačních veličin, vč. ovlivnění povrchové zástavby. Na základě analýz byly 

stanoveny hodnoty objemové ztráty (Vs) a další parametry s grafickým zobrazením 

deformačních veličin, vč. stupně poškození objektů na povrchu. 

 

 
Obr. č. 3: Předpokládaný dosah poklesové kotliny (červená linie) v okolí Královopolského 

tunelu s vyznačením charakteristických příčných řezů, ortofotomapa, [20], upraveno 

 

Významným společným faktorem všech použitých metod GTM je také způsob jejich 

evidence, ukládání a operativního analyzování výsledků. Jednotlivé postupy činností GTM byly 

v průběhu zpracování DP rozčleněny na dílčí atributy, analyzovány a byly provedeny návrhy 

pro vzájemné funkční propojení se zacílením na uživatelský komfort. Díky tomu se ověřila 

vhodnost a využitelnost GTM a základních zásad observačních postupů, vč. významu predikce 

poklesové kotliny v navazujících souvislostech. Na základě dlouhodobých pozorování a využití 

tak byla vytvořena doporučení i pro další projekty. 

Pro navržený rozsah a způsob byly použity následující postupy řešení: 

• přehled základních technologií výstavby – stručný popis a jejich zhodnocení, 

• možnost využití Observační metody – popis a doporučení, 

• predikce poklesové kotliny (metoda „Loss of Ground“) na modelové podzemní stavbě 

s nízkým nadložím – rozčlenění území, příčné řezy pro vydefinované oblasti, 

analytické a grafické vyjádření, vč. jejich verifikace s naměřenými výsledky GTM, 

• sumarizace základních atributů a některých principů GTM u podzemních staveb 

s nízkým nadložím, zejména se vztahem k poklesové kotlině – popis, rozdělení, vhodné 

dílčí postupy a doporučení (vč. principu inovovaného systému), 

• evidence naměřených dat – popis, možný způsob využití a doporučení základních 

složek systému, 

• definice hlavních zásad a fungování GTM – popis a rozdělení na jednotlivé fáze. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/failure-of-a-section-of-a-building-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjgULW0PSIJ0NiyQBVBev_QAgIwfg
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6. ANALYTICKÁ ČÁST 

6.1. ZÁKLADNÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Jednotlivé metody výstavby se od sebe mohou lišit technologií, principem, rozsahem etc. 

Podle principu provádění je možné definovat základní rozdělení podzemních objektů s nízkým 

nadložím na dva základní způsoby, příp. jejich vzájemné kombinace: 

• Způsob č.1 – HLOUBENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

•  Způsob č. 2 – RAŽENÉ PODZEMNÍ STAVBY 

o Způsob č. 2a – mechanizované tunelování 

o Způsob č. 2b – konvenční tunelování 

 

Využití GTM je u každé technologie, přičemž rozsah, způsob a metodika se mohou 

významně lišit. Samotná výstavba podzemních staveb, zejména objektů situovaných v malých 

hloubkách pod terénem, je ovlivněna technologickými podmínkami a požadavky na bezpečné 

a bezporuchové vedení díla. Důležité je upozornit, že při nasazení prakticky jakékoliv 

ekonomicky přiměřené technologie výstavby, zejména v oblastech s nízkým nadložím, může 

docházet k menšímu nebo většímu projevu deformací, proto je zřejmé, že využití GTM 

platí konformně pro všechny způsoby provádění podzemních staveb s nízkým nadložím. 

 

6.2. ZPŮSOB APLIKACE OBSERVAČNÍ METODY 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, zvláštní metodou vázanou na kontrolní 

sledování je tzv. Observační (sledovací/pozorovací) metoda. Tato metoda byla již od počátku 

součástí principu konvenčního tunelování a v následujících letech se postupně rozvíjela a 

zdokonalovala. Metoda je nyní zmíněna v mnoha odborných a technických publikacích, čímž 

bylo umožněno aplikovat významné nové návrhové postupy vedoucí k efektivnímu způsobu 

řešení s důrazem na dosažení bezpečnosti. 

Hlavní částí Observační metody je GTM, aplikovaný navrženým způsobem měření a 

sledování předem vybraných veličin, jejich měnících se hodnot při realizaci stavby (i v době po 

dokončení), dílčího i komplexního vyhodnocování, včetně zpětné vazby. Princip metody 

spočívá v tom, že zadávací projekt stavby, včetně zvoleného způsobu provádění (viz kap. č. 

6.1.) je aktualizován a upřesňován v průběhu realizace, v závislosti na zjišťovaných 

informacích, především z oblasti chování zeminového/horninového masívu, jeho interakce s 

ostěním a v závislosti na skutečném vlivu na okolní objekty. V období realizace podzemních 

staveb se tedy sbírají a získávají různá data a informace, které nebyly k dispozici z předem 

provedeného, byť podrobného nebo doplňujícího, geotechnického průzkumu [VI], [VIII] => 

uplatnění GTM. Na zaznamenané odlišnosti od předpokladů je nutné operativně přijmout 

opatření pro minimalizaci vlivu výstavby na okolní prostředí a nelze opomenout i příp. 

negativní ovlivnění okolního životního prostředí (environmentální dopady). Jedním z mnoha 

možných způsobů může být např. úprava technologického postupu, sanační a kompenzační 

injektáže nebo změny v provedení zabezpečení nadzemní zástavby etc. 

 

Z uvedených obecných definic a hodnocení jsou observační charakter a flexibilita GTM 

předurčeny pro použití i v obtížných GT podmínkách i pro nízké nadloží. 
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6.3. TEORIE OBJEMOVÉ ZTRÁTY HORNINY (LOSS OF GROUND) 

Základní princip konvenčního tunelování v dnešní době spočívá ve využití nosné schopnosti 

horninového masivu, v potřebné míře podporované primárním ostěním ze stříkaného betonu a 

svorníkovou výztuží, podle původního souboru 22 zásad (Müller L., 1978) [48], [14]. Závislost 

mezi deformací zeminového/horninového masivu a zatížením působícím na ostění, výstižně 

definuje Fenner-Pacherova křivka (obr. č. 1). Při výstavbě dochází k významnému přetvoření 

zemin/hornin v oblasti výrubu (konvergence) a vlastní čelby (extruze). 

 

Obr. č. 4: Zobrazení přetvoření zemin/hornin v oblasti výrubu (konvergence) a vlastní čelby 

(extruze), vlevo podélný profil, vpravo příčný řez, [21], [41], upraveno 

 

Posun zeminy je zobrazen na obr. č. 10, přičemž obecné zásady [38] lze souhrnně shrnout 

do níže uvedených bodů: 

• v místě deformovaných ploch původních vodorovných rovin dochází ke vzniku kotliny, 

• deformace zeminového/horninového prostředí dosahují významných vodorovných složek, 

které jsou však přímo obtížně zachytitelné,  

• nerovnoměrné vodorovné posuny objektů mohou mít za následek jejich poškození, 

• plochy příčného řezu poklesových muld/pánví/kotlin jsou přibližně stejné (nedojde-li ke 

vzniku a rozvoji dalších limitních faktorů – viz dále), 

• velikost šířky (2B) poklesových muld/pánví/kotlin směrem k povrchu roste, ale její plocha 

zůstává stejná, dochází k roznosu deformací do stran (obr. č. 5). 

 

Zeminový/horninový materiál se aktivuje třemi způsoby (obr. č. 4): 

• před čelbou výrubu se posouvá směrem k vlastnímu čelu výrubu a deformace se přesouvají 

do volného prostoru (extruze) nebo se materiál ve stěnách/plášti výrubu za (před) čelbou 

se posouvá do výrubu (konvergence a prekonvergence). 

 

Posouzení vlivu výstavby na okolní objekty je proto nutné provádět komplexně a 

zohlednit všechny faktory, které mohou nepříznivě působit. Pro posouzení statické stability 

objektů povrchové zástavby v souvislosti s účinky ražby (výstavby) se často vychází z predikce 

tvaru poklesové kotliny, která je stanovena např. na základě teorie objemové ztráty horniny 

„Loss of Ground“ [38] a odolnosti jednotlivých objektů předpokládané statikem [39], [49].  
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Pro definici objemové ztráty jsou používány také symboly „Vp“ (Z. Eisenstein, 1994) nebo 

„Vs“ nebo „V“ [33], [38]. Rozbory provedené v programech podle metody „Loss of Ground“ 

("Ground Loss") lze rozdělit do skupin podle:  

• analýzy tvaru poklesové muldy/pánve/kotliny na povrchu,  

• analýzy vztažené k poškození povrchových objektů. 

 

Obr. č. 5: Schéma poklesové kotliny s vyznačenou šířkou, inflexními body (I) a body max. 

křivosti (M) [10], [33], [38], upraveno 

Hlavní parametry deformací (sedání nadloží), které získáme z výpočtu: 

• pokles vrcholu v ose (osách podzemní stavby) 

• maximální pokles povrchu terénu (smax) 

• tvar poklesové kotliny a poloha inflexního bodu (i) 

• šířka poklesové kotliny (= 2B) 

Pomocí dvou základních veličin vyjadřujících komplexní parametry, a to koeficientu „k“ a 

procenta objemové ztráty „Vs“ (VL). Koeficient „k“ slouží pro stanovení inflexního bodu a 

„Vs“ (VL) určuje procento objemu ztráty. Tyto parametry definují tvar poklesového minima a 

jsou určovány empiricky. Plocha poklesové kotliny podle metody „Loss of Ground“ je dána 

rovnicí [27], [33], [38]: 

Vs = Bsmax ≅  √𝟐𝝅𝒊𝒔𝒎𝒂𝒙  ≅  2,5ismax       (1) 

Maximální pokles v ose výrubu:     smax =   

𝑽𝒔 

𝟐,𝟓𝒊
      (2) 

Pokles v inflexních bodech:            I = 0,61smax       (3) 

Pokles v bodu maximální křivosti: M = 0,22smax       (4) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/recommended-values-of-parameters-for-volume-loss-analysis-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhvx7-mzdSKXqvZxaNYPCtePsN4Uw
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6.4. PREDIKCE POKLESOVÉ KOTLINY V PRAXI 

Vhodnost použité konkrétní teorie a metody je nejvhodnější analyzovat na již realizovaných 

stavbách v obdobných geotechnických podmínkách. V rámci komplexu obou staveb 

směřujících k výstavbě Královopolského tunelu v Brně byly zaznamenávány klíčové hodnoty 

(nivelační měření, konvergenční měření) [16], [44], jejichž využití posloužilo při návrhu a 

analýze obou tunelových trub (TI, TII) na základě metody „Loss of Ground“ softwarem „LOSS 

OF GROUND“ (ARCADIS CZ a.s.) s následným vyhodnocením a analýzou v rámci DP. 

 

Obr. č. 6: Modelový příčný řez poklesovou kotlinou s možností grafického vyjádření 

vertikálních deformací (vzorové schéma pro 2 paralelní tubusy) 

 

Obr. č. 7: Modelový příčný řez poklesovou kotlinou s možností grafického vyjádření 

horizontálních deformací (vzorové schéma pro 2 paralelní tubusy) 
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Změřené hodnoty in situ byly použity pro predikci a zpětnou analýzu projevů stavebního 

procesu (křivka poklesové kotliny) a vlivu na okolní zástavbu. Byly stanoveny tvary a rozměry 

poklesové kotliny z naměřených hodnot z dokončených průzkumných štol “Silnice I/42, Brno, 

VMO, Dobrovského A” [9], [16] a implementovány na predikci poklesové kotliny a analýzu 

deformací tunelů “Silnice I/42, Brno, VMO, Dobrovského B” [29], [43]. 

Jednotlivé zpracované výpočtové profily (PF 1 – PF 9) obsahují grafické výstupy se 

skutečnými (průzkumné štoly) i predikovanými hodnotami (tunely) a zejména vyjádřením: 

• vertikální deformace (obr. č. 6), obsahující sklon poklesové kotliny a sedání, 

• horizontální deformace (obr. č. 7), zahrnující horizontální deformace a přetvoření. 

 

V rámci zpracování výpočtů a analýz bylo nutné udělat rozčlenění v místě trasy na základní 

dílčí úseky s ohledem na trasování, výstavbu štol, povrchovou zástavbu, výšku nadloží a 

geologické poměry a přiřadit jim charakteristické profily s hodnotami z GTM, provést jejich 

porovnání a analýzu jejich vzájemných vztahů v rámci procesu GTM. 

Doporučená hodnota objemu ztráty Vs se většinou v odborné literatuře a v některých 

projektech uvádí do 1,0 % (1,5 % [41]), tato velikost by měla mít zanedbatelný vliv na 

povrchovou zástavbu a vznik případných škod. V případě zpětné analýzy výstavby 

Královopolského tunelu byla, v rámci zpracování DP, stanovena pro Vs jako limitní doporučená 

hodnota 1,0 % (resp. 2,0 % jako min. hodnota zpětné analýzy průzkumných štol). 

Tab. č. 1: Tabulka zjištěných stanovených hodnot koeficientu „k“  

Prostředí 

(průzkumné štoly a Královopolský tunel) 

Stanovené hodnoty 

koeficientu k 

Vysoce plastické jíly (lokální zvodně) 0,6 ÷ 0,7 

 

Tab. č. 2: Tabulka hodnot procenta ztráty objemu „Vs“ 

Místo – použitá technologie  Zjištěné hodnoty Vs (%) 

Průzkumná štola pro Královopolský tunel, 

použití konvenční metody s jedním výrubem (IB)  
2,0 ÷ 3,5 

Průzkumné štoly pro Královopolský tunel, 

použití konvenční metody se dvěma souběžnými 

výruby (IIA, IIB) 

2,3 ÷ 5,9 

Královopolský tunel TI – použití konvenční metody 

se souběžnými výruby 
0,5 ÷ 3,2 

Královopolský tunel TII – použití konvenční metody 

se souběžnými výruby 
0,9 ÷ 2,9 

 

Příčné řezy s grafickými výstupy jsou uvedeny v přílohové části DP. V rámci DP byly na 

základě predikce poklesové kotliny průzkumných štol a tunelů (Královopolský tunel) znovu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/analysis-of-subsidence-trough-01/&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgkuWJx3crVi7Oq2aN8qdiqT7vhIg
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analyzovány dosažené hodnoty procenta objemové ztráty (Vs). Zjištěná data stanoveného 

koeficientu „k“ odpovídala doporučeným reálným veličinám, namodelovaný parametr reálného 

procenta ztráty objemu (Vs) však dosahoval u průzkumných štol vysoce nadlimitních hodnot 

(viz tab. č. 2). 

Na analýze konkrétní stavby bylo tedy prokázáno, že rozhodující pro zdárný průběh 

výstavby je důležité včasné přijetí technologických a kompenzačních opatření, čímž může být 

docíleno snížení max. hodnot objemové ztráty „Vs“ (VL), v případě Královopolského tunelu 

místy o více než 50 % (PF 8, PF 9) oproti standartnímu průběhu. Provedené výpočty a analýzy 

však ukázaly také lokálně odlišné hodnoty poklesové kotliny v průběhu celé trasy (příloha č. 5 

DP) a jejich přímou souvislost s ovlivněním povrchové zástavby (příloha č. 4 DP). Na základě 

vyhodnocení dosažených hodnot je také zřejmý velmi vysoký rozptyl hodnoty „Vs“ v průběhu 

výstavby průzkumných štol i jednotlivých tunelů.  

Dále se potvrdilo, že snížení hodnoty objemové ztráty „Vs“ a s tím spojených deformací, 

může být naprosto zásadní pro úspěšné budování podzemních staveb s nízkým nadložím 

v intravilánu a zejména v místech s povrchovou zástavbou nebo inženýrskými sítěmi. 

Provedené výpočty, hodnocení a analýzy potvrzují vhodnost a využitelnost aplikace 

metody (predikce poklesové kotliny) ve vzájemné vazbě s GTM i pro další lokality při 

respektování všech stanovených zásad a postupů, vč. doporučení uvedených v této DP. 

 

6.5. ZÁSADY A POSTUPY GTM S DOPORUČENÍM 

Významné odlišnosti mohou být způsobeny rozdílnými požadavky a podmínkami 

vyplývajícími z mnoha vstupních údajů. Velké množství kombinací důležitých parametrů 

vyžaduje odlišná řešení pro každý projekt GTM ve všech jeho fázích (viz kap. č. 9.1.). 

K měření, sledování a vyhodnocování těchto skutečností slouží GTM, pro který je možné 

stanovit základní výchozí podmínky (viz schéma, obr. č. 17): 

• optimalizace rozsahu a geometrie stavby, vč. návrhových parametrů, 

• technologie provádění a její náročnost (rychlost, bezpečnost, ekonomika), 

• organizace prací (s možností účinné a rychlé reakce), 

• geotechnické parametry prostředí, 

• omezení účinků deformací na okolní prostředí (povrchovou zástavbu). 

 

Jednotlivé postupy a činnosti GTM lze na základě platné legislativy, zejména TP [VI], [VIII] 

a dosavadních zkušeností z již realizovaných projektů rozčlenit a analyzovat (tab. č. 10) na: 

• výběr místa umístění měřidel („kde“), 

• zvolení typu měřícího zařízení („co“), 

• požadavky na instrumentaci („jak“), 

• shromažďování dat („kde“), 

• zpracování a kontrola, vč. presentace („proč“), 

• skladování dlouhodobá archivace dat („kam“). 

 

Definování nejdůležitějších veličin pro měření je v kompetenci odpovědného projektanta, 

který musí vycházet ze vstupních podmínek pro konkrétní typ podzemní stavby. Je možné 

pozorovat širokou škálu výše zmíněných různých veličin a parametrů [14]. 
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6.6. SYSTÉM EVIDENCE DAT – DATABÁZOVÝ SYSTÉM  

Funkční a operativní správa GTM musí také umožnit evidenci, archivaci a hodnocení dat 

získaných o objektu s ohledem na bezpečné, ekonomické a časově reálné provedení stavby. 

Znamená to umožnit v téměř „neomezené“ kapacitě ukládání všech dat a informací (záznamy, 

formuláře, výstupy měření, fotodokumentace etc.), která jsou důležitou součástí výkonu 

činnosti dle projektové dokumentace a vlastní výstavby. Optimálního výsledku je možné 

dosáhnout vytvořením několika možností typů zobrazení – viz tab. č. 3 [20]. 

 

Tab. č.3: Tabulka možností typů náhledů 

Náhledy – 

použitá aplikace 
Možnosti zobrazení Poznámka 

1. typ  

„sekce“ 

 Hierarchický strom objektů 

 sekce –> typ měření –> měřicí místo 

 (geodetická měření, INK měření, 

formuláře etc.). 

Není možné vytvářet 

měřicí místa, která sdílejí 

společné body 

2. typ  

„sdružená 

místa“ 

Hierarchickým stromem objektů: 

sekce –> měřicí místo –> typ měření 

(KVG. profil, EXT, INK, nivelační 

profil, čelba etc). 

Komplexní vyhodnocení 

„ostění – masív“ = 

sdružené profilů 

3. typ  

„speciální profil“ 

Měřicí místo s libovolným počtem 

duplicit. 

Pro vytvoření speciálního 

sledovaného profilu 

4. typ  

„grafická 

zobrazení“ 

Grafická znázornění (např. „GIS“) 

měřicích míst databáze kombinací s 

volitelnou skupinou výkresů (situace, 

katastrální mapa, ortofotomapa etc.). 

Grafická platforma. 

 

Na základě získaných poznatků a podrobného vyhodnocení je možné vydefinovat 

nároky na vytvoření a provozování databáze pro GTM podzemních staveb: 

• systém řízení dat uplatňující relační databázový model a webové aplikace sdílené 

prostřednictvím sítě internet, 

• sběr a archivace dat centrálně, 

• zajištění vzdáleného zálohování a zabezpečení, 

• diskrétnost a bezpečnost dat (možnost nastavení uživatelských práv, oprávnění), 

• zabezpečení dat a obnovení kontroly (všechny údaje zjistitelné v případě nouze), 

• sdílení a presentace dat online, 

• pro uživatele využitelnost pouze dostupných sw. (PC/mobil), 

• umožnění přímého a paralelního přístupu k datům, 

• presentace výsledků (tiskové formuláře) a pohledů, 

• primární data není možné editovat/upravovat, 

• podpora náhledů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%AD_model
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7. METODY GTM PODZEMNÍCH STAVEB 

Některé metody měření GTM mají širší škálu vzájemných vazeb, zbývající je možné 

charakterizovat jako měření doplňková, s nepřímým vlivem nebo vazbou jen na jedno prostředí.  

 

 
Obr. č. 8: Schematický příčný řez s vyznačením některých základních metod GTM v podzemí a 

na povrchu [20], upraveno 

 

Pro návrh vhodných metod GTM by měla platit základní pravidla pro jejich aplikaci: 

• účelnost a vypovídací schopnost, 

• snadná a operativní zpracovatelnost, přesnost a spolehlivost, 

• přístupnost, 

• odolnost a bezpečnost, 

• ekonomická vyváženost a přiměřenost. 

 

Z vyhodnocení vyplývají vzájemné vazby a vlivy některých základních měřících metod. Na 

bázi tohoto zhodnocení můžeme rozčlenit jednotlivé metody podle situování měření a jejich 

obsluhy/instrumentace.  

Základní rozdělení metod GTM pro podzemní stavby s nízkým nadložím (obr. č. 8) je 

tedy na základě ověřených postupů vhodné provést na tři základní skupiny [20] podle 

vzájemných souvislostí a situování: 

• měření prováděná v podzemí, 

• měření prováděná na povrchu, 

• měření prováděná na objektech. 
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7.1.MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ V PODZEMÍ 

7.1.1. Geologický a geotechnický sled 

Hlavním cílem geologického a geotechnického sledu je poskytnutí informace o kvalitě 

horniny a masívu z hlediska výstavby podzemní stavby. Důležité je zohlednění všech okolnosti 

ve vztahu k horninovému prostředí, které mají podstatný vliv na provádění ražby (zatřídění 

horniny, náhlé změny geologie, zastižené plochy nespojitosti, vlastnosti horninové substance, 

přítoky a průsaky podzemní vody apod.). Každá zastižená změna nebo anomálie musí být 

podrobně zhodnocena. Základní primární údaje tvoří: 

• zatřídění podle technologických tříd, 

• zastižené podmínky GT poměrů a změny oproti GTP, 

• aktuální vlastnosti masivu. 

 

7.1.2. Konvergenční měření primárního ostění 

Konvergenční měření [20] je metoda GTM určená pro monitorování časového průběhu 

deformace ostění podzemních staveb na základě opakovaných měření stabilizovaných bodů 

ukotvených do ostění.  Konvergenční body jsou rozmístěny v profilech (příp. dílčích profilech) 

s ohledem na vývoj a průběh deformací (obr. č.9).  

 

Výsledky vektoru polohové změny (dále jen „VPZ“) sledovaného bodu je nutné pro 

interpretaci vývoje deformací zobrazovat ve třech (resp. čtyřech) vyjádřeních [14], [20], [VIII]: 

• rozložená svislá složka deformace, 

• rozložená vodorovná složka deformace, 

• vektorový diagram v rovině měřeného profilu (obr. č. 9, vlevo), 

• celková hodnota VPZ v závislosti na čase (obr. č. 9, vpravo). 

 

 

Obr. č. 9: Příklad vertikálního a horizontálního členění výrubu a rozmístění bodů v profilu, vč. 

zobrazení vektorových diagramů deformací měřených bodů (výřez - obr. vlevo) a vektoru polohových 

změn v závislosti na času (obr. vpravo), Královopolský tunel, tubus II, staničení IIK/123 [43] 
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Obr. č. 10: Diagram s vyznačením max. svislých a vodorovných deformací na bodech 01, 02, 03 na 

konvergenčních profilech, zvýrazněny jsou průměrné hodnoty na profilech (Královopolský tunel) [20] 

 

V rámci hodnocení výsledků KVG měření je tedy důležité sledovat, která složka deformace 

má nejvýznamnější podíl na celkové hodnotě VPZ. Na základě celkového vyhodnocení 

měřených bodů bylo na většině bodů ověřeno, že rozhodující složkou VPZ je vertikální 

deformace. Hodnota byla v některých případech srovnatelná s hodnotou VZP, přičemž u bodů 

č. 01 – č. 05 se jednalo o sedání a u bodu č. 06 o zdvih počvy. 

 

Z vyhodnocení KVG měření primárního ostění je zřejmá důležitost zobrazování a 

analyzování všech výsledků VPZ, vč. jeho rozložení. Na základě uvedených poznatků a 

vyhodnocení lze označit konvergenční měření za zcela zásadní metodu pro určování deformací 

v trojrozměrných souřadnicích. 

 

7.1.3. Konvergenční měření sekundárního ostění 

Konvergenční měření sekundárního ostění [20] je podobné jako u primárního ostění/výrubu, 

odlišné může být rozmístění bodů v profilu. Měření by mělo ověřit nejen dlouhodobé chování 

sekundárního ostění, ale i hloubených části po dobetonování i v průběhu přesypávání. Důležité 

je také sledování chování horní klenby/stropu ražených podzemních staveb a příp. mezistropů.  

 

Faktorem, který má vliv i na sekundární ostění je pokračující deformace celého systému 

„ostění/konstrukce – masív“. Horizontální zemní tlak může dosahovat v případě podzemních 

staveb s nízkým nadložím v překonsolidovaných zeminách vyšších hodnot než svislé 

geostatické napětí.  
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Obr. č. 11: Příklad vektorového diagramu celkového vývoje deformací měřených bodů na 

sekundárním ostění v rovině profilu vlevo tunel TI s kotevními táhly v mezistropu, vpravo tunel 

TII bez táhel (Královopolský tunel, systém BARAB®) 

 

Tab. č. 4: Tabulka hodnocených parametrů sekundárního ostění ve vztahu k technologiím 

provádění stropní/mezistropní konstrukce (Královopolský tunel [43], [44]) 

Místo 

– použitý způsob technologie  

Naměřené max. 

hodnoty sedání 

(v mm) 

Max. změny hodnot 

sedání za 2 roky  

(v mm) 

Královopolský tunel TI – 

hloubená část (stropní deska) 
19 ÷ 48 (-4) ÷ (1) 

Královopolský tunel TII – 

hloubená část (stropní deska) 
14 ÷ 54 (-13) ÷ (4) 

Královopolský tunel TI – 

ražená část (mezistrop, použita 

táhla pro ukotvení) 

5 ÷ 18 (-1) ÷ (1) 

Královopolský tunel TII – 

ražená část (mezistrop) 
22 ÷ 51 (-32) ÷ (9) 

V důsledku toho může docházet k nárůstu vzdálenosti mezi záklenkem tunelu a mezistropem 

a ovlivnění průhybu mezistropů. U některých vlivů je důležité uvažovat v rámci dlouhodobého 

procesu, přičemž odezva na povrch nemusí být okamžitá, ale může být pozvolná. Proto je 

nezbytné zohlednit tyto skutečnosti i v rámci měření po uvedení stavby do provozu 

(záruční/pozáruční GTM).  

Při vzájemném porovnání všech neměřených hodnot podle způsobu provádění vykazují 

shodné použité technologie u hloubené části obdobných výsledků i z hlediska dlouhodobého 

sledování. V případě ražené části jsou výrazné rozdíly v analyzovaných hodnotách, u tunelu TI 

se projevil positivní vliv technologie s použitím táhel, která ukotvila mezistropní desku do 

horního ostění tunelu a došlo k relativně rychlému ustálení malých deformací celého ostění i 

mezistropu. Hodnoty sedání mezistropu u ražené části tunelu TI s použitými kotevními táhly 
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jsou o více než 60 % nižší než u hloubených částí obou tubusů, přičemž přírůstky deformací 

z hlediska dlouhodobého sledování oscilují okolo nuly (cca hodnota měřičské chyby).  

 

Na závěr je možné konstatovat, že KVG měření na sekundárním ostění splnila hlavní 

očekávání. Dlouhodobé sledování potvrdilo důležitost trvalého monitorování podzemních 

staveb i v období provozu. 

 

7.2.MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA POVRCHU 

7.2.1. Nivelační měření bodů poklesové kotliny 

Nivelační měření slouží k zjištění výškových posunů pozorovacích bodů, které jsou 

stabilizovány na povrchu terénu v profilech vedených, pokud možno, napříč předpokládanou 

poklesovou kotlinou. V rámci DP bylo provedeno porovnání vztahových závislostí mezi 

měřením v podzemí (konvergencemi) a měřením na povrchu a doporučen postup pro stanovení 

hodnoty objemové ztráty Vs. Poloha profilů i jednotlivých bodů nivelace musí respektovat 

požadavky na zachycení deformací v celé předpokládané poklesové kotlině. 

 

 
 

Obr. č. 12: Zobrazení maximálních deformací v podzemí (max. VPZ) a max. deformací/poklesů na 

povrchu terénu s vyjádřením hodnoty Vs a hloubky nadloží – Královopolský tunel, TI, se zohlednění vlivu 

průzkumných štol 

7.2.2. Extenzometrická měření 

Extenzometrická měření slouží ke zjišťování absolutních posunů horninového masívu v 

horninovém prostředí v místě situovaných vrtů a pro zjišťování svislé deformace v okolí 

výrubu. K extenzometrickým měřením pro sledování relativních posunů kořenu extenzometru 

vůči jeho zhlaví jsou většinou používány tyčové extenzometry z tepelně inertních materiálů. 
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Vedle těchto extenzometrů se někdy používají i extenzometry instalované uvnitř podzemního 

tubusu (tunel/štola) k měření posunů v radiálním směru. 

 

7.2.3. Inklinometrická měření 

Inklinometrická měření zajišťují sledování horizontálních posunů zeminového/horninového 

masívu v blízkosti ražených/hloubených tunelů [20]. Přesná inklinometrie umožňuje 

opakovaná sledování vodorovných pohybů osy vrtu, který prochází zájmovým prostředím 

s určením hloubky, rychlosti a směru horizontálních deformací. Na základě toho je možné 

sledovat různé deformace masivu nebo vlastní konstrukce (např. v dotčené oblasti, instalace do 

podzemních konstrukcí/stěn etc.) i ve složitých GT poměrech.  

 
Obr. č. 13: Příklad grafického zobrazení inklinometrického měření na povrchu, (Královopolský tunel, 

INK 3  [43], [44]) 

 

7.3. MĚŘENÍ PROVÁDĚNÁ NA OBJEKTECH 

Výstavba podzemních staveb s nízkým nadložím může významně ovlivnit povrchovou 

zástavbu, proto je pro sledování těchto objektů na povrchu důležitá predikce účinků na okolní 

prostředí. Důležité je získávat průběžně informace o chování (vývoji poruch, tvarových 

změnách, úniku plynu etc.) ohrožených konstrukcí. 

 

7.3.1.  Nivelační měření na objektech 

Metoda slouží k zaznamenání vertikálních posunů pozorovacích bodů na objektech. Jedná 

se o obdobnou metodu jako u nivelačních měření bodů poklesové kotliny [20], [43]. Měření 

probíhá na bodech umístěných na nosné konstrukci monitorovaných objektů. Důležité je 

zohlednit statickou konstrukci objektu, jeho členění, velikost, dilatační spáry, situování ve 
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vztahu k předpokládané poklesové kotlině. Výsledky těchto měření poskytují také přesný a 

přímý údaj o vertikálních změnách sledovaných objektů a jejich časovém vývoji nejen ve 

vztahu k postupu výstavby, ale i k dalším prováděným stavebním činnostem (sanační nebo 

kompenzační opatření etc.). Hodnoty je možné vyhodnotit i s ohledem na sledování sklonů 

dílčích částí objektu a porovnat s měřením bodů poklesové kotliny. 

 
Obr. č.14: Příklad vyhodnocení sedání a nerovnoměrných náklonů konstrukce objektu. Zaznamenány 

jsou velikosti deformací, směry a hodnoty náklonů (Královopolský tunel, ul. Palackého) [20] 

 

7.3.2. Náklonoměrná a deformační měření na objektech 

Tato měření umožňují, pomocí přenosných náklonoměrů/tiltmetrů/klinometrů, sledovat 

vývoj sklonu dílčích částí konstrukce (převážně nosných konstrukcí) pozorovaných objektů 

[20], [43]. Výsledky těchto měření poskytují přesnou a přímou informaci o změnách sklonu 

sledovaných konstrukcí vyvolaných nerovnoměrným poklesem objektu a jejich časovém vývoji 

ve vztahu k postupu výstavby. 

Důležité je upozornit, že výsledná měření a celkové hodnoty jsou relativním údajem od doby 

osazení a zahájení monitorování, zároveň se také jedná o lokální údaj v místě osazeného prvku, 

který nemusí mít přímou vazbu na celkovou konstrukci objektu. S ohledem na tato zjištění je 

důležitá kombinace několika metod GTM a jejich vzájemné porovnávání a hodnocení. 

 

7.3.3. Kontrola úniků plynu 

Jak bylo uvedeno a zhodnoceno v předchozích kapitolách, výstavba podzemních staveb 

s nízkým nadložím sebou přináší různá rizika a vznik potenciálních nebezpečí (např. poklesy a 

náklony objektů), které se nacházejí v oblasti poklesové kotliny. V industrializovaných 

lokalitách lze předpokládat hustý výskyt různých inženýrských sítí, včetně vedení zemního 

plynu. V dnešní době jsou velmi účinná a efektní sanační nebo kompenzační opatření, která 

však nemusí úplně snížit odezvu na povrch nebo je jejich aplikace technicky komplikovaná 

(mnohdy nereálná). I přes nasazení těchto prvků nelze úplně eliminovat riziko nebezpečí 

narušení také inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace etc.). Proto se v posledním desetiletí 
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objevila nová možnost sledování, a to kontinuálním sledem výskytu zemního plynu/metanu v 

prostorách ohrožených domů povrchové zástavby pomocí automatických detekčních stanic [4], 

[17]. Takový funkční systém byl ve spoluautorství zpracovatele DP úspěšně navržen a testován 

při GTM vybrané stavby [29], [43] a společně publikován [17], [18], [20].  

Měřící systém je založen na průběžném sběru dat a reportování formou varovných SMS 

zpráv, v případě vzniku naprogramované události. V případě Královopolského tunelu byl 

monitorovací systém [17], [18], [20] zpracování pro případ výskytu plynu/metanu u kritických 

objektů v místě poklesové kotliny a pro některé případné poruchové stavy nebo případy, které 

by mohly nastat v průběhu sledování. 

 
Obr. č. 15: Zobrazení základní jednotky monitorovacího systému, vlevo detektory úniku plynu, 

vpravo je zobrazena rozvaděčová krabice s GSM komunikátorem [18], [20]  

 

Samotný komplex systému je možné rozdělit na dvě hlavní částí (obr. č. 55). První segment 

tvoří jednotlivé detektory úniku plynu a druhý vlastní jednotka tvořená rozvaděčovou krabicí 

s GSM komunikátorem, záložním napájecím zdrojem (viz dále) a elektroinstalačními prvky. 

Systém využívá umístění detektoru hořlavých plynů, ve speciálním měřícím zařízení, pro 

indikaci úniku hořlavých plynů. Senzor může zaznamenat různé směsi hořlavých plynů 

v různých úrovních nastavené koncentrace. Hlavním subsystémem je GSM komunikátor. 

Zařízení plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Praktické použití 

a vyhodnocení realizovaného projektu [17], [18], [20], [43] umožnilo vydefinovat základní 

doporučení pro plynofikované oblasti s predikcí nadlimitních deformací: 

• bezpečnostní opatření na přívodech zemního plynu do objektů (flexi přípojky), 

• kontrolní prohlídky stávajících rozvodů zemního plynu v objektech, 

• měření úniků zemního plynu na vnějších plynovodech mimo objekty, 

• kontrolní prohlídky zástavby s fyzickým měřením koncentrace zemního plynu, 

• kontinuální monitoring budov s dálkovým přenosem dat. 

 

Pro vlastní uplatnění systému zajišťujícího dálkový monitoring [17], [18], [20] na dalších 

podzemních stavbách v plynofikovaných oblastech by mělo být zajištěno fungování pro: 

• případ výskytu zemního plynu/metanu u kritických objektů v místě poklesové kotliny, 

• možné porušení zabezpečení měřícího čidla, 

• neočekávaný výpadek/ obnovení napájecího napětí. 
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Model systému měření založený na moderních senzorech pro detekci výskytu 

hořlavých plynů spolu s využitím technologie GSM může být další důležitou metodou 

komplexního GTM. 

 

V rámci DP jsou uvedeny další uplatnitelné metody GTM pro podzemní stavby s nízkým 

nadložím, např.:  

• tenzometrická a teplotní měření, 

• hydrogeologický monitoring, 

• sledování vývoje poruch na objektech, 

• hluková měření, 

• seismická měření etc. 

 

8. HLAVNÍ FÁZE A PRŮBĚH PROVÁDĚNÍ GTM  

Měřící místa mohou být dvojího typu – statická nebo dynamická, tj. poloha měřícího místa 

je v čase stálá nebo proměnná. Fáze měření lze rozdělit na tři [40], [49] resp. čtyři základní 

(podle doporučení zpracovatele DP).  

První fáze monitoringu obsahuje prognózu o chování hornin a návrh vhodných opatření na 

základě stávajících znalostí, včetně studia konstrukčních soustav. Posouzení stavu by mělo 

obsahovat podrobné zaměření konstrukcí, dokumentace potenciálně zasažené zástavby, 

materiálové analýzy, statické a geotechnické výpočty (např. na základě metody objemové ztráty 

horniny „Loss of Ground“). 

Druhá fáze monitoringu zahrnuje vypracování projektu monitoringu, který obsahuje 

program terénních měření, a definuje „co“, „kde“, „jak“, „kdy“ měřit. Optimální vyváženost 

měření a vizuálního sledování zejména v celém rozsahu možného pohybu – min. rozsah 

poklesové kotliny. Pokud je to technicky a organizačně možné, je nezbytné jednotlivé 

prvky a přístroje GTM osadit a zahájit jejich měření, z hlediska termínů, v dostatečném 

předstihu před samotným začátkem stavebních prací.  

Třetí fáze monitoringu spočívá v interpretaci výsledků a jejich ukládání, definuje „jak“ a 

„proč“ měřit a „kdy“ a „kam“ ukládat tyto informace. Obecně platí, že spolehlivost měření se 

hodnotí jako důležitější než jeho přesnost. Základem je kvalitní zpracování dat, jejich rozbor a 

presentace, aby nedocházelo k nepřesnostem, chybným interpretacím, které by mohly mít vliv 

na průběh prací. 

Čtvrtá fáze monitoringu navazuje na předchozí etapy a dle názoru autora této DP je 

důležitou, i když často opomíjenou, součástí komplexního systému a členění. Je podstatné si 

uvědomit, že GTM se nemůže omezovat pouze na dobu samotného stavebního procesu, protože 

přetváření a disipace napětí v zeminovém/horninovém prostředí je proces reologický a 

dlouhodobý. Poslední fáze by tedy měla zahrnovat následnou dobu sledování po dokončení 

hlavních prací nebo uvedení stavby do provozu. Na základě poznatků a zkušeností však někdy 

bývá upozaděna či opomíjena. Sledování podzemních staveb po jejím dokončení, příp. uvedení 

do provozu je zmíněno v technických podmínkách [VIII], např. v kap. „Návaznost monitoringu 

během provozování tunelu“. Pojem „Záruční monitoring“ či „Pozáruční monitoring“ však 

stávající legislativa nezná [47].  
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Bylo by vhodné tedy především období zahrnující GTM bezprostředně po dokončení 

stavby a časově spadající až do doby ukončení smluvní záruky za dílo (nebo provozování 

díla) samostatně vyčlenit.  

Takto definovaná etapa „Záručního monitoringu“/„Pozáručního monitoringu“ by umožnila 

získání důležitých informací o dlouhodobém chování a vlivu podzemní stavby a zároveň by 

mohla být přínosem pro příp. řešení sporů v tomto termínu. 

Zacílení optimálního provádění GTM je možné, na bázi analyzovaných postupů a procesů 

v rámci DP, definovat v hlavních [14] požadavcích na: 

• rychlost zpracování měření (volba vhodných metod a postupů) 

• přístup k výstupům a reportům (online), 

• zajištění dálkového přenosu (SMS zprávy), 

• vypovídací schopnost pro zúčastněné účastníky procesu (zřejmost a srozumitelnost), 

• úplnost hodnocených výsledků měření a sledování; tzv. třetí fáze GTM (reporty, 

výstupy), 

• dlouhodobou evidenci a archivaci dat, tzv. čtvrtá fáze GTM (databázový systém). 

 

8.1.KANCELÁŘ MONITORINGU A RADA MONITORINGU (RAMO) 

Z Podle TP a TKP [IV], [V], [VI], [VII], [VIII] a dosavadních poznatků je možné 

konstatovat, že kancelář monitoringu jsou lidské zdroje a technické prostředky zhotovitele 

monitoringu nutné k provádění monitoringu. Jedná se o pracoviště, kde se monitoring 

organizuje a řídí. Dále kancelář monitoringu zahrnuje výkonný hardware a software na příjem, 

skladování a archivaci měřených dat, nutné kancelářské i skladovací prostory a nezbytný 

odborný personál. V kanceláři monitoringu se změřená data kontrolují, zpracovávají do reportů, 

vč. grafického znázornění, porovnávají se trendy a celkové hodnoty měření. Nedílnou součástí 

je příprava podkladů pro další jednání, KD, RAMO (viz dále) a zajišťuje se skladování a 

archivace dat. Základním propojovacím elementem mezi jednotlivými týmy měření a dalšími 

účastníky procesu a současně styčným bodem celého komplexu GTM je tedy kancelář 

monitoringu. Za její provoz je odpovědný vedoucí kanceláře monitoringu, který může mít 

zástupce pro některé činnosti nebo dílčí celky.  

Celkový tým pro vyhodnocování monitoringu – Rada monitoringu (dále jen RAMO), je 

specializovaná část výrobní porady, či výboru stavby, která je věnována speciálně monitoringu 

realizovaného díla. Obecné zásady jsou uvedeny v technických předpisech [IV], [V], [VI], 

[VII], [VIII]. Smyslem jednání RAMO je, aby s výsledky GTM a jejich hodnocením, případně 

s návrhy na další postup byli seznámeni všichni zodpovědní zástupci s možností vlastního 

vyjádření k dalšímu pokračování prací v rámci svých kompetencí. Všechny strany se mohou 

k dalšímu postupu ražeb, v rámci svých kompetencí, vyjádřit. Cílem by mělo být dosažení 

shody všech zúčastněných stran, nicméně odpovědnost za přijaté rozhodnutí má každý účastník 

výstavby sám za sebe.  

Zkušenosti z výstavby některých podzemních staveb ukazují, že mnozí účastníci stavebního 

procesu vnímají RAMO jako zvláštní subjekt, který jako takový rozhoduje o dalším průběhu 

výstavby. Důsledkem pak mohou být v budoucnu špatná rozhodnutí, vedoucí až případně ke 

vzniku kritických nebo havarijních stavů (VS), s čímž jsou spojeny nejen ekonomické náklady, 

ale i bezpečnost práce a zdraví osob. 
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 Obr. č. 16: Schéma struktury monitoringu na podzemní stavbě s nízkým nadložím [20], upraveno 

 

9. ZÁVĚR 

Předkládané teze stručně presentují dizertační práci „Monitorování podzemních staveb 

s nízkým nadložím“. Komplexní GTM při mělkých podzemních stavbách má prokázat, zda 

průzkumné, projekční a dodavatelské práce byly nastaveny efektivně.  

 

Doporučená opatření a požadavky na GTM jsou tedy stěžejní pro všechny účastníky 

výstavby s ohledem na všechna plánovaná a realizovaná měření. Návrhy některých postupů 

GTM umožní efektivní kontrolu, snížení nákladů, plynulost a bezpečnost. Jednou z nových 

metod může být využití systému pro kontinuální měření výskytu metanu s dálkovým přenosem.  
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Nezbytnost GTM v průběhu výstavby i za provozu tunelové stavby dokumentují některé 

výsledky měření, které byly vyhodnoceny. Důležité je také nezapomenout na čtvrtou (často 

opomíjenou) fázi etap GTM, kterou by měl být samostatně vyčleněný „Záruční monitoring“ a 

„Pozáruční monitoring“ navazující na GTM během stavebních prací, a to i přes částečně 

nejednotné legislativní požadavky na jeho provádění [47]. 

 

Různosti požadavků jednotlivých uživatelů na informace poskytované GTM kladou velké 

nároky na splnění stěžejních podmínek. Toho je možné dosáhnout prostřednictvím jasně 

definovaných požadavků na databázový systém pro sledování a archivaci dat GTM, přičemž 

hlavním cílem by mělo být zajistit příjemné uživatelské prostředí, bezpečně přístupné kdykoliv 

z jakéhokoliv místa. 

 

Optimální aplikace uvedených zásad a postupů měření, sledování a hodnocení vytvoří 

ucelený soubor, který zahrnuje i kroky, které není možné schematizovat pouze do dvou 

(mnohdy obvyklých) postupů, tj. řešení neočekávaných problémů až při běžící výstavbě nebo 

pouze do provádění „běžného“ monitoringu sloužícího pouze k ověření předpokladů. Případný 

nedostatečný nebo nevhodný návrh a průběh GTM totiž může nepříznivě ovlivnit vývoj prací 

až po nepředvídaný vznik kritických nebo havarijních stavů, s čímž je spojeno nejen 

ekonomické hledisko škod, ale a riziko bezpečnostní s dopadem na životy či zdraví osob. 

 

S ohledem na geotechnické podmínky v České republice bude uplatnění observačních zásad 

a s tím spojeného GTM významné pro další plánované podzemní stavby. Samotné využití bude 

záviset na přípravě a zahájení realizace podzemních staveb v následujících letech. 

 

 

V Brně dne 21.1. 2020 vypracoval Ing. Jaroslav Lossmann. 

    

    

        Podpis:………………. 
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